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Ágrip 

Markmið þessarar ritgerðar er að gefa greinargóða lýsingu á helstu áhrifaþáttum á 

framúrskarandi árangur í tónlistarnámi. Með börn í sérhæfðu tónlistarnámi í huga er farið 

í gegnum helstu þætti sem stuðla að því að einstaklingur tileinki sér tónlist, haldist í 

tónlistarnámi og af hverju sumir ná lengra en aðrir. Áhrif erfða og helstu áhrifaþátta í 

umhverfinu eru rædd, mikilvægi æfingar og nokkur skapgerðareinkenni sem hafa áhrif á 

árangur í tónlistarnámi. Stuðst er við umfjöllun fræðimanna og rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á sviði tónlistarsálfræði síðustu áratugi og reynt með þeim hætti að svara 

spurningunni um hvað þarf til að ná langt í tónlistarnámi. Niðurstaðan er sú að ekki er til 

nein einhlít uppskrift að því að ná langt á sviði tónlistar en ljóst er að umhverfi og erfðir 

vinni saman að ferlinu sem mótar tónlistarmenntaða einstaklinga.  
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Inngangur 

Í þroskasálfræði hefur lengi verið uppi umræða um það hvort erfðir eða umhverfi okkar 

hafi meiri áhrif á það hvernig við lítum út, hvernig manneskjur við erum og hvaða 

hæfileikum við erum gædd. Sumir telja að erfðir séu veigameiri þáttur í þroskanum og að 

útlit, hæfileikar og persónulegir eiginleikar okkar séu eitthvað sem við fáum í vöggugjöf.  

Aðrir trúa því að umhverfið móti okkur og geri okkur að þeim manneskjum sem við 

erum. Sálfræðingar og aðrir rannsakendur hafa í fjöldamörg ár rannsakað þetta 

viðfangsefni en eru þó ekki komnir að niðurstöðu, sérstaklega þegar kemur að því sem 

snertir persónueiginleika og hæfileika. Flestir eru þó sammála um að umhverfi og erfðir 

vinni saman að þroska einstaklingsins en óljóst er hvað kemur frá umhverfinu og hvað frá 

erfðum. Í vestrænu samfélagi virðist það vera algengt viðhorf að tónlistarhæfileikar séu 

eitthvað sem maður fær í vöggugjöf og að það séu alls ekkert allir sem fæðist einu sinni 

með getuna til að læra tónlist. Það segir okkur að þegar kemur að sérstökum hæfileikum 

eða um er að ræða fólk sem hefur náð langt á einhverju ákveðnu sviði, þá séu flestir 

sammála því að um erfðafræðilegt fyrirbæri sé að ræða. Það er mjög algengt að heyra 

fólk segjast vera gjörsamlega taktlaust eða það hreinlega geti ekki haldið lagi og þá er 

skuldinni nánast undantekningarlaust skellt á erfðir. Einnig ef barn sýnir mjög mikla 

hæfileika á ákveðið hljóðfæri þá gæti heyrst frá móðurinni: „Hann hefur þetta sko frá 

pabba sínum”. Það gæti vel verið að faðir umrædds barns hafi gefið barninu gen sem 

hjálpa því við tónlistarnámið en svo gæti líka verið að móðirin hjálpi barninu að æfa sig, 

hvetji það áfram og hafi umsjón með náminu á meðan faðirinn vinnur og er sjaldan 

heima. Því væri mögulega hægt að segja að velgengni barnsins væri jafn mikið henni að 

þakka, jafnvel meira henni að þakka en honum. 
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 Í Nigeríu er til ættbálkur sem mannfræðingur að nafni J. Messenger rannsakaði 

árið 1958. Í þessum ættbálki var ekki að finna eina einustu manneskju sem gat ekki 

sungið, dansað og spilað á hjóðfæri. Í þessum ættbálki, sem kallast Anang Ibibo, taka allir 

meðlimir virkan þátt í hátíðarhöldum og öðrum viðburðum með söng, dans og 

hljóðfæraleik. Börnin geta sungið hundruði laga, kunna að spila á ýmis ásláttarhljóðfæri 

og dansað fyrir fimm ára aldur og það virðist ekki vera til í orðaforða þessa fólks að 

einhver geti ekki gert einhvern þessara hluta. Sumir eru til dæmis taldir betri en aðrir á 

eitthvert ákveðið hljóðfæri eða þykja dansa betur en sama hversu mikið Messenger og 

félagar reyndu, þá fengu þeir ekki meðlimi ættbálksins til að viðurkenna að þarna leyndist 

einhver sem ekki gæti lært tónlist (Davidson, Howe og Sloboda, 1997). Þetta vekur upp 

þær spurningar hvort þetta fólk sé með svo sterk tónlistargen að allir fæðist með 

tónlistarhæfileika eða hvort geta til að nema tónlist velti alfarið á því hvaða viðhorf fólk í 

umhverfinu hefur og hvernig umhverfið vinnur að því að þroska getu einstaklingsins. Í 

þessum ættbálki virðist ekki koma til greina hjá fólkinu að einhver geti ekki stundað 

tónlist og allir eru látnir taka þátt og læra tónlist. Það má segja það sama um lestur hér á 

Vesturlöndum. Við ætlumst til þess að allir læri að lesa og við spyrjum sjaldnast hvort 

viðkomandi hafi viðeigandi gen til þess. Þess vegna trúum við því að hver og ein 

manneskja í samfélaginu geti lært að lesa. Svo aftur á móti eru þeir sem ekki ná eins 

góðum tökum á lestrinum og aðrir, þeir eru greindir með lesblindu og fá þá meiri 

stuðning við lestrarnámið. Það virðist vera mikil tónlistarhefð hjá Anang Ibibo 

ættbálkinum þar sem allir taka þátt. Þá eru líkur á því að fólkið fái mikla þjálfun frá 

barnsaldri bæði með því að vera í kringum tónlist og taka sjálft þátt í henni. Það gæti því 

alveg eins hafa öðlast tónlistarhæfileikana með þjálfun eins og að hafa fæðst með þá. 
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 Af og til koma upp á yfirborðið einstaklingar sem eru svo góðir á hljóðfærin sín 

eða góð tónskáld að þeir eru stimplaðir sem tónlistarsnillingar. Sem dæmi um einn slíkan 

má nefna W. A. Mozart. Fólk lítur á slíka einstaklinga aðdáunaraugum og virðist líta á 

hæfileika þeirra sem leyndardómsfullt, erfðafræðilegt kraftaverk. Hins vegar ef litið er 

yfir ævi þessa fólks má nær undantekningarlaust sjá að allir þessir einstaklingar hafa 

unnið hörðum höndum allt sitt líf til að ná eins og langt og þeir hafa gert. Mozart er þar 

engin undantekning en það fæðist enginn og kann frá náttúrunnar hendi að semja tónlist 

eða að spila á píanó. Þessir hlutir eru lærðir og þjálfaðir. Í námsferlinu virðist 

eintaklingsmunurinn koma fram því sumir læra auðveldar og gengur betur að tileinka sér 

tónlist en öðrir. Þá vakna upp spurningar hvort það er umhverfi þessa fólks eða gen sem 

eykur getu þess til að læra tónlist og hvað það er sem gerir það að verkum að sumir ná 

lengra en aðrir í tónlistarnámi.  

 Með börn í sérhæfðu tónlistarnámi í huga verður hér farið í gegnum þá helstu 

þætti sem stuðla að því að einstaklingur tileinki sér tónlist, haldist í tónlistarnámi og 

afhverju sumir ná lengra en aðrir. Farið verður í gegnum áhrif erfða og helstu áhrifaþátta í 

umhverfinu á þroska einstaklings á sviði tónlistar og reynt að svara spurningunni um 

hvað þarf til að ná langt í tónlistarnámi. Stuðst verður við umfjöllun fræðimanna og 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á sviði tónlistarsálfræði síðustu áratugi. Umfjölluninni 

hefur verið skipt í sex kafla. Sá fyrsti fjallar um hvaða merkingu orðin tónlistarhæfileikar 

og geta hafa og hver kjarni tónlistargetu er. Næstu fimm kaflar fjalla hver og einn um 

sinn áhrifaþátt á tónlistarþroska einstaklings, erfðir, foreldra og systkini, kennara, æfingu 

og skapgerð. Með þessu skipulagi verður leitast við að svara spurningunni um hvað þarf 

til að ná langt í tónlistarnámi á sem skýrastan hátt. 
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Tónlistarhæfileikar og geta 

Áður en byrjað er að tala um það hvernig manneskja nær árangri á sviði tónlistar er ekki 

úr vegi að skoða aðeins hugtakið hæfileiki. Þegar talað er um framúrskarandi 

tónlistarmenn er oftar en ekki talað um þá sem sérstaklega hæfileikaríka einstaklinga eða 

með náttúrulega gáfu fyrir tónlist. Orðið hæfileiki er gjarnan notað í mjög breiðu 

samhengi en það að einhver sé sagður hæfileikaríkur segir ekkert til um hvort hann hafi 

fæðst með gen sem gáfu honum þann möguleika að ná langt í tónlist með réttum áhrifum 

frá umhverfinu eða hvort hann hafi einfaldlega náð ákveðinni færni með því að æfa sig. 

Gagné (2005) setti upp módel sem kallast Differentiation model of giftedness and talent 

(DMGT) og skýrir þá kenningu að hæfileikar skiptast í tvo flokka, annars vegar 

hæfileikar sem eru meðfæddir og hinsvegar færni sem er áunnin. Þeir grundvallar 

eiginleikar sem teljast undir meðfædda hæfileika (e. giftedness) eru vitsmunir (e. 

intellectual), sköpunargáfa (e. creative), samskiptahæfileikar (e. socio-affective) og skyn-, 

og hreyfigeta (e. sensori-motor). Þessa eiginleika getur manneskja fæðst með en það sem 

hann skilgreinir sem færni (talent) er aftur á móti þegar framúrskarandi hæfni einstaklings 

á ákveðnu sviði er afleiðing mikillar þjálfunar. Færni (e. talent) eru lærðir hlutir eins og 

tónsmíðar, tónlistarflutningur, tónspuni (e. improvisation), að útsetja, að hljómgreina, að 

stjórna og að kenna tónlist. Það fæðist enginn með kunnáttu til að semja tónverk, spila á 

fiðlu eða að stjórna hljómsveit, allir þessir þættir krefjast þjálfunar. Hins vegar getur 

einstaklingur fæðst með eiginleika eins og til dæmis sköpunagáfu og góða skyn-, og 

hreyfigetu sem auðvelda honum að ná valdi á þessum hlutum (sjá einnig McPherson og 

Williamon, 2006). Svo virðist sem fremstu fræðimenn á sviði tónlistarsálfræði séu ekki 

búnir að koma sér saman um hvernig skuli skilgreina hugtökin, giftedness og talent, en í 
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bók sinni talar Sloboda um talent sem meðfædda hæfileika (Sloboda, 2005, bls. 297-316). 

Það er í mörgum tilvikum ómögulegt að segja til um hvort einstaklingur hefur náð langt 

vegna meðfæddra hæfileika eða vegna mikillar þjálfunar og því verður hér á eftir talað 

um hæfileika sem einn og sama hlutinn, nema annað sé tekið fram.  

 Hver sem er getur verið gæddur tónlistarhæfileikum eða tónlistargetu. Það er 

algengt að þegar talað er um hæfileika þá er bara horft til þeirra sem geta flutt tónlist eða 

geta á einhvern máta gert hæfileika sína sýnilega. Hins vegar eru til margir ólærðir 

einstaklingar sem kunna að meta tónlist, hlusta á hana og þekkja mikið af henni. Þó þeir 

séu ekki endilega lærðir tónlistarmenn þá gætu þeir engu að síður verið gæddir 

tónlistarhæfileikum. Í bók sinni Exploring the musical mind talar Sloboda (2005) um það 

að leggja skilning í tónlist sem grundvallaratriði tónlistargetu. Hann bendir á að til eru 

söngvarar sem geta ekki lesið nótur, píanóleikarar sem halda ekki lagi og 

tónlistargagnrýnendur sem geta hvorki spilað á hljóðfæri né samið tónlist. Hann bendir á 

að allir þessir tónlistarmenn séu gæddir tónlistargetu og veltir fyrir sér hvað það er sem 

þeir eiga allir sameiginlegt, þar sem hæfileikar þeirra liggja augljóslega á ólíkum sviðum 

tónlistar. Sloboda bendir á að samkvæmt nútíma vitsmunasálfræði (e. contemporary 

cognitive psychology) þá er tónlistargeta tegund af áunninni vitsmunalegri kunnáttu, þ.e. 

hún er lærð, og aðaluppistaðan í tónlistargetu er dýpri skilningur á tónlist (e. making 

sence of music). Ekki ólíkt tungumálum þá er vestræn tónlist byggð upp af margskonar 

reglum. Bara með því að hlusta á tónlist getur einstaklingur lært að þekkja þessar reglur 

og fær tilfinningu fyrir formgerð tónlistarinnar og fer að leggja skilning í hana. Fólk sem 

leggur skilning í tónlist getur lært og munað tónlist sem það heyrir. Ef við tökum 

tungumál sem dæmi þá er auðveldara fyrir okkur að læra og muna setningar á eigin 
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móðurmáli frekar en á erlendu tungumáli sem við leggjum enga merkingu í. Einnig er 

talað um að þegar fólk sem leggur skilning í tónlist er beðið um að syngja laglínu sem 

það er nýbúið að heyra þá syngur það hana ekki endilega alveg rétta. Það setur inn í tóna 

sem passa samkvæmt reglum þeirrar tónlistarmenningar sem það þekkir ef það man ekki 

nákvæmlega hvernig laglínan var. Það sama á við um tungumálið. Ef fólk er beðið um að 

þylja upp setningu sem það er nýbúið að heyra notar það ekki endilega sömu orðaröð þó 

að innihaldið sé það sama. Einnig heyrir fólk sem leggur skilning í tónlist hvort tónlist 

sem það heyrir sé eftir reglum þeirrar tónlistarmenningar sem það þekkir. Það er algengt 

að börn allt niður í sjö ára aldur séu komin með það góðan skilning á tónlist að þau eru 

fær um að heyra „villur” í tónlist. Að lokum segir Sloboda fólk sem leggur skilning í 

tónlist vera fært um að segja til um stemningu tónlistar sem það heyrir, þ.e. hvort hún sé 

t.d. glaðleg eða sorgleg. Algengt er að börn séu orðin fær um þetta allt niður í fimm ára 

aldur (Sloboda, 2005, bls. 265-273).  

 Hér á undan hefur verið gert grein fyrir því að þegar talað er um tónlistarhæfileika 

er ekki alveg víst nákvæmlega hvað átt er við þar sem þeir geta annað hvort verið 

meðfæddir eða áunnir í gegnum nám og æfingu. Einnig að geta á sviði tónlistar er mikið 

meira en bara að kunna á hljóðfæri þar sem það að leggja skilning í tónlist er kjarni 

tónlistargetu og jafnvel þeir sem hafa ekki farið í tónlistarnám eru færir um að skilja 

tónlist. Hér á eftir verða ræddir þeir þættir sem hjálpa einstaklingnum við að rækta 

tónlistargetu sína, bæði meðfæddir þættir og úr umhverfinu. 
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Erfðir 

Það er mjög erfitt að segja til um hversu mikil áhrif erfðir hafa á getu einstaklingsins í 

tónlist. Þangað til fyrir stuttu höfðu vísindamenn ekki fundið neitt samband á milli 

ákveðins gens og tónlistarfærni. Nýleg finnsk rannsókn leiddi þó í ljós sterkt 

fylgnisamband á milli tónlistargáfu og ákveðins gens (AVPR-1A; argenine vasopressin 

viðtaka 1A) sem áður hefur verið tengt við tilfinningar, félagsleg tengsl og -hegðun ásamt 

ósérhlífni (e. altruism). Höfundar rannsóknarinnar leggja til að hugsanlegt er að þetta 

tiltekna gen sé lykilgen (e. candidate gene) hvað varðar tónlistarfærni (Donaldson og 

Young, 2008; Ukkola, Onkamo, Raijas, Karma og Järvelä, 2009). Flestir vísindamenn eru 

þó sammála um að erfðaþáttur tónlistarfærni stýrist af flóknu samspili ólíkra genaþátta 

(Sloboda, 2005, bls. 197-316).  

 Eins og kom fram hér áðan þá talar Gagné (1993, 2003) um fjóra grundvallar 

náttúrueiginleika sem skipta máli í tónlistarþroska einstaklingsins og geta hjálpað honum 

í námi, þeir eru vitsmunir (e. intellectual), sköpunargáfa (e. creative), félagsleg geta (e. 

socio-affective) og skyn- og hreyfigeta (e. sensori-motor). Þessir fjórir eiginleikar eru allir 

meðfæddir og eiga þátt í andlegum þroska einstaklingsins. Vitsmunir eru 

grundvallaratriði fyrir allt nám, eins og að læra að lesa, tala, geta hugsað óhlutbundið, 

notað rökhugsun og fleira. Sköpunargáfa er geta til að hugsa út fyrir kassann við lausn 

vandamála og verkefna, nota ímyndurnarafl, vera skapandi og hugmyndarík/-ur. 

Félagsgeta er geta einstaklingsins í samskiptum við annað fólk, næmni hans fyrir 

tilfinningum annarra og hjálpar honum að hafa áhrif á aðra, til dæmis með því að vera 

leiðtogi. Skyn- og hreyfigeta hefur áhrif á öll skynfæri einstaklingsins (sjón, heyrn, lykt 

og snertingu) og líkamlega hreyfigetu hans (styrk, þrek, viðbrögð og samhæfingu). Börn 
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sem eru með sérstaklega gott skyn fyrir hljóðum eru líklegri til að veita þeim meiri 

athygli en önnur börn, hafa meira sjálfstraust þegar kemur að því að hlusta á tónlist og að 

syngja og eru því líklegri en önnur börn til að sækjast í hverskonar tónlistariðkun, bæði 

óformlega sem og tónlistarnám (Csikzentmihalyi, 1998). Skyn- og hreyfigeta getur einnig 

haft mikil áhrif á tónlistarnám einstaklings þar sem samhæfing hugar og handar skiptir 

öllu máli þegar spilað er á hljóðfæri. Blanda af þessum fjórum meðfæddu eiginleikum 

hefur áhrif á þá tónlistargetu sem einstaklingur mun síðar þróa með sér. Einstaklingurinn 

getur síðan tileinkað sér ákveðið svið innan tónlistar eftir því hvaða eiginleikar eru 

sterkastir hjá honum. Til dæmis þarf mikla skyn- og hreyfigetu til að flytja vestræna 

klassíska tónlist en þar sem hún er öll skrifuð niður með leiðbeiningum um flutning þá 

reynir ekki jafn mikið á sköpunargáfu einstaklingsins. Þessu er öfugt farið með tónsmíðar 

þar sem sköpunargáfa skiptir mestu máli en skyn- og hreyfigeta ekki eins miklu máli 

(McPherson og Williamon, 2006). Það má segja að þessir fjórir meðfæddu eiginleikar 

hjálpi einstaklingnum að verða að tónlistarmanni en þeir koma að litlu gagni ef 

einstaklingurinn fær ekki kennslu, þjálfun og æfingu.  

 Irving Gottesmann lagði til að erfðir og umhverfi vinna saman og séu hvort öðru 

háð þegar kemur að þroska einstaklings, þ.e. við fæðumst með einhver ákveðin gen sem 

gefa okkur möguleika t.d. á að ná langt í tónlist en við getum þó þroskast á ótal marga 

vegu. Erfðir einar og sér ákveða ekki hvernig við verðum þegar við eldumst heldur vinna 

þessir tveir þættir, umhverfi og erfðir, saman að markmiðinu. Þetta tvennt getur líka 

unnið gegn hvort öðru, þ.e. slæmt umhverfi getur takmarkað möguleika manneskju sem 

annars er með góð gen og öfugt. Gottesman setti fram kenningu um svigrúm svörunar (e. 

range of reaction principle) en hann sagði að genin gefi okkur ákveðna möguleika sem 
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umhverfið vinnur síðan úr. Ef við tökum greindarvísitölu sem dæmi þá gætu genin gefið 

ákveðnu barni þá möguleika að vera með greindarvísitölu á bilinu 90 til 135. Það fer 

síðan eftir umhverfinu sem þetta barn elst upp í hversu há greindarvísitala verður. 

Hugmyndin er sú að ef barnið elst upp í hvetjandi og stöðugu umhverfi er líklegt að 

greindarvísitalan verði nær 135. Ef barnið elst upp við slæmar aðstæður, fær litla 

hvatningu og kannski slæma kennslu þá er líklegt að barnið verði með greindarvísitölu 

nær 90. Kennsla og hvatning eru ekki einu áhrifaþættirnir heldur er það allt í umhverfi 

barnsins sem hefur áhrif á þroska þess, þar með talin hreyfing og næring (Schaffer, 2001, 

bls. 96-97). Barn fæðist með einhvern ákveðinn möguleika á því að tileinka sér tónlist, 

það fer síðan alfarið eftir umhverfi barnsins, áhuga, kennslu, hvatningu og tækifærum 

sem það fær, hversu langt það á eftir að ná á sviði tónlistar.  

 Þeir sem hafa verið í tónlistarnámi kannast eflaust við það að hafa verið í bekk 

með krökkum sem komu úr fjölskyldum þar sem annað eða bæði foreldrin voru 

tónlistarmenn og öll þeirra börn í tónlistarnámi. Ætla mætti að ef tónlistarhæfileikar eru 

arfgengir þá ætti það að sjást innan fjölskyldna þar sem systkini deila um 50% gena. Það 

getur þó verið erfitt að greina á milli áhrifa frá erfðum og áhrifa frá umhverfi. Það er 

mjög erfitt að gera grein fyrir áhrifum erfða á lærða hegðun eins og að spila á hljófæri en 

þó fer ekki á milli mála að tónlistariðkun virðist vera algengari í sumum fjölskyldum en 

öðrum. Þá er spurning hvort það sé vegna gena eða vegna umhverfis. Barn sem á foreldra 

sem eru tónlistarmenn fær mjög líklega uppeldi sem ýtir undir að það verði 

tónlistarmaður sjálft og systkini þessa barns fá líklega svipað uppeldi á heimilinu og eru 

því líka líkleg til að verða tónlistarmenn. Það sama má segja um tungumál. Ef báðir 

foreldrar tala frönsku þá er líklegt að þeir ýti undir það í uppeldinu að börnin sín læri 
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frönsku en enginn myndi þó halda því fram að franska væri arfgeng (Levitin, 2006, bls. 

197-198). 

 Erfðir einar og sér gera það ekki að verkum að einstaklingur nái langt í tónlist 

heldur eru þær að mestu leyti grunnur sem síðan er hægt að byggja á með námi og 

þjálfun. Skapgerð og margir ytri þættir hafa áhrif á slíkt en þeir verða ræddir hér á eftir. 

Umhverfi barns í tónlistarnámi skiptir miklu máli og helstu áhrifaaðilar í lífi þess geta 

stuðlað að því að barninu gangi vel í námi 

Foreldrar og systkini 

Á barnsaldri eru það foreldrar, systkini og kennarar sem hafa mest áhrif á börn. Það er 

erfitt að tilgreina nákvæmlega hversu mikil áhrif hver þáttur hefur á þróun 

tónlistarhæfileika og það er ekki til nein uppskrift að heimili eða uppeldi fyrir börn sem 

eiga að ná langt í tónlist. Svo virðist sem hæfileikarík börn komi frá allskyns fjölskyldum 

með ólíkan bakgrunn (Freeman, 2000). Barn sem á foreldra sem bæði eru 

tónlistarkennarar gæti verið meðalnemandi og síðan hætt í tónlistarnámi  á unglingsárum. 

Annað barn úr fjölskyldu þar sem enginn tónlistariðkun er stunduð, gæti á hinn bóginn 

skarað fram úr og jafnvel starfað sem tónlistarmaður á fullorðinsárum. Það sem mestu 

máli skiptir virðist vera þátttaka foreldra í tónlistarnámi barna sinna og hvernig þau eru 

hvött eða beitt þrýstingi svo þau æfi sig og haldi áhuganum. Ekki má beita þrýstingi 

þannig að barninu finnist sér ógnað eða að vegið sé að sjálfstrausti þess (Davidson, Howe 

og Sloboda, 1997). Umhverfi sem dregur úr kvíða og þrýstingi ásamt því að ýta undir 

ástundun og persónulegan þroska, leiðir til langtíma skuldbindingar við tónlistarnámið og 

kemur í veg fyrir að nemandinn gefist upp (McPherson og Willamon, 2006). 
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 Í gegnum óformlega tónlistariðkun fjölskyldumeðlima á heimili getur barn lært að 

meta og þjálfast í að hlusta á tónlist (Sloboda 2005, bls. 297-316). Þegar barn hefur 

tónlistarnám getur slíkt verið ómetanlegt og gefið því forskot á önnur börn sem hafa ekki 

verið eins mikið í kringum tónlist frá fæðingu. Jafnvel í móðurkviði geta fóstur orðið fyrir 

áhrifum tónlistar, en sýnt hefur verið með afgerandi hætti að fóstur heyra hljóð yfir 80 

desíbilum. Það er, á meðan á meðgöngu stendur getur fóstur heyrt móður sína syngja eða 

spila á hljóðfæri og þannig orðið fyrir áhrifum tónlistar, jafnvel þó það kunni ekki að 

vinna úr því sem það heyrir. Rannsókn Hepper (1991) á fóstrum í móðurkviði sýnir að ef 

lag eða tónverk er spilað úr hátalara við kvið ófrískrar móður, sýnir barnið jafnan kennsl 

eftir fæðingu sem birtast t.d. með þeim hætti að það hættir að gráta þegar það er spilað. 

 Davidson, Howe, Moore og Sloboda (1996) gerðu rannsókn sem kallast 

Leverhulme verkefnið þar sem þeir tóku viðtöl við 257 börn á aldrinum 8-18 ára og 

foreldra þeirra. Öll börnin stunduðu tónlistarnám, en voru á fimm ólíkum getustigum, allt 

frá þeim sem höfðu gefist upp í náminu eftir sex mánuði eða meira til þeirra sem 

stunduðu nám í skóla fyrir sérstaklega hæfileikarík börn. Foreldrar barnanna voru spurðir 

hvert hlutverk þeirra væri í námi barna sinna og æfingu. Einnig voru þeir spurðir hvort 

þeir stunduðu einhverskonar tónlistariðkun á meðan námi barnanna stóð. Niðurstöður 

sýndu að foreldrar þeirra sem höfðu náð lengst í sínu námi, tóku virkan þátt í námi barna 

sinna með því að tala við kennara eftir kennslustundir eða með því að horfa á og glósa. 

Foreldrar þeirra barna sem höfðu gefist upp eða náð styst tóku marktækt minni þátt í 

tónlistarnámi barna sinna. Allir foreldrar minntu börnin sín á að æfa sig en foreldrar 

barnanna sem náðu lengst tóku oft beinan þátt þegar börnin æfðu sig. Þessir foreldrar 

hlustuðu jafnframt mikið á tónlist en voru þó ekki endilega tónlistarmenn. 
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 Sloboda og Howe (1991) gerðu viðtalsrannsókn á 42 tónlistarnemendum sem voru 

í skóla fyrir sérstaklega hæfileikarík börn og hluta af foreldrum þeirra. Í rannsókninni 

kom í ljós að þau börn sem náð höfðu bestum árangri í tónlistarnámi, áttu foreldra sem 

studdu þau og hvöttu í byrjun námsins en drógu sig síðan í hlé eftir því sem börnin urðu 

eldri og sjálfstæðari við æfingar. Þau börn sem gáfust upp á náminu fengu lítinn stuðning 

og hvatningu í byrjun náms en voru beitt meiri þrýstingi til að æfa sig á unglingsárum, 

þegar ljóst var að áhuginn var farinn að dvína og hafa foreldrarnir þá reynt að gera 

lokatilraun til að halda börnunum í náminu. Sosniak (1985) fékk svipaðar niðurstöður í 

rannsókn sinni á 22 framúrskarandi píanóleikurum, þ.e. að börn sem ná langt í 

tónlistarnámi virðast eiga allavega eitt foreldri eða ættingja sem lætur sér tónlistarnám 

barnsins mikið varða og hvetur það áfram. Í áðurnefndri rannsókn Sloboda og Howe 

(1991) kom einnig fram að börn þeirra sem ekki voru tónlistarmenn fengu gjarnan mikið 

hrós og aðdáun heima hjá sér, þó að þau flokkist aðeins sem meðalnemendur. Við þetta 

fengu þau ákveðna sýn á sjálf sig, sem einkenndist af því sérstæði þeirra sem 

tónlistarmanns fjölskyldunnar. Hinsvegar voru væntingar foreldra sem sjálfir störfuðu við 

tónlist svo háar, að hrósið var af skornum skammti og markmið námsins virtist meira 

afreksmiðað. Ef foreldrar eru of ýtnir og stjórnsamir hvað námið varðar, getur það leitt til 

þess að barn verður háð því að vera rekið áfram og missir sjálft hvötina og áhugann til að 

æfa sig af eigin frumkvæði (Freeman, 2000).  

 Persónulegur hvati til tónlistariðkunnar er talinn hafa tvær hliðar. Annars vegar, 

innri hvati (e. intrinsic) þar sem einstaklingurinn nýtur þess að búa til eða spila tónlist 

vegna eigin ánægju og er af fagurfræðilegum og tilfinningalegum toga. Hins vegar ytri 

hvati (e. extrinsic) sem tengist því að ná tiltekinni hæfni, fá viðurkenningar, athygli 
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foreldra, vinna keppnir og þvíumlíkt. Allir einstaklingar sem stunda tónlist hafa 

einhverskonar blöndu af þessum tveimur hvötum. Ef lögð er of snemma áhersla á þetta 

afreksmiðaða þá getur barnið orðið kvíðið og orðið svo hrætt um hvað öðrum finnist um 

getu þess að tónlistariðkunn verður eitthvað sem veldur kvíða en ekki ánægju (Sloboda, 

2005, bls. 265-273). Í rannsókn sem gerð var á foreldrum barna í tónlistarnámi ofan á 

almennt nám, kom í ljós að foreldrar þeirra barna sem sýnt höfðu mestan árangur í 

tónlistarnáminu settu börnin í tónlistarnám af fagurfræðilegum ástæðum og af því að 

tónlist auðgar lífið. Þetta átti bæði við þau börn sem voru að hefja tónlistarnám og þau 

sem höfðu lært í allt að 10 ár. Þessir foreldrar hjálpuðu til við að halda innri áhuga 

barnanna á náminu. Hins vegar voru þeir foreldrar sem ýttu undir ytri hvata og ýttu á 

börnin sín þangað til kom að því að þau jafnvel misstu áhugann. Foreldrarnir sem studdu 

innri hvata gáfu einnig aðrar ástæður fyrir námi barna sinna sem tengdust í raun ekki 

tónlistinni sjálfri, þ.e. að námið auki almennan þroska barnsins, sjálfsaga, námstækni og 

fleira (Yun Dai og Schader, 2001). Í rannsókn Sosniak á 21 framúrskarandi 

konsertpíanistum frá Bandaríkjunum kom í ljós eftir viðtöl við þá 16 foreldra píanistanna 

sem rætt var við að ekkert þeirra setti börnin sín í tónlistarnám til að gera úr þeim 

konsertpíanista í framtíðinni. Ástæðurnar voru frekar fagurfræðilegar en afreksmiðaðar, 

t.d. að það væri gaman fyrir barnið að læra smá í tónlist en enginn þeirra ætlaðist til þess 

af barninu að það yrði framúrskarandi píanóleikari á fullorðinsárum. Allir foreldrar 

píanistanna í rannsókninni höfðu fórnað bæði miklum tíma og peningum í 

tónlistarkennslu barna sinna. Þeir þurftu allir að breyta skipulagi heimilisins og eigin lífi 

til að stuðla að betra umhverfi fyrir hina ungu tónlistarnemendur. Bæði foreldrar og 

nemendurnir gáfu önnur áhugamál upp á bátinn og tónlistarnámið var jafnvel stundað á 
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kostnað annars almenns nám, til að nemandinn gæti betur einbeitt sér að píanónáminu 

(Sosniak, 1989). 

 Það hefur ekki mikið verið rannsakað hvaða áhrif systkini hafa á hvort annað 

þegar kemur að tónlist en almennar rannsóknir sýna að systkini geta haft mikil áhrif á 

þroska hvors annars. Eldri systkin eru gjarnan í hlutverki kennara og þau yngri herma allt 

eftir þeim eldri (Davidson, Howe og Sloboda, 1997). Í rannsókn sinni spurðu Davidson 

og félagar (1996) viðmælendur hvaða áhrif systkini þeirra höfðu haft á þau í 

tónlistarnáminu. Þeir spurðu af hvaða toga áhrifin voru og hvort þau hafi verið neikvæð 

eða jákvæð. Í ljós kom að stærsti hluti barnanna töldu eldri systkini sín annað hvort hafa 

engin eða jákvæð áhrif. Þeir krakkar sem höfðu náð lengst töluðu hvað mest um áhrif frá 

systkinum sínum sem jákvæð. Stærstur hluti barnanna talaði um að hafa fengið innblástur 

frá systkinum sínum í tónlistinni eða hreinlega hermt eftir þeim, t.d. með því að vilja læra 

á sama hljóðfæri. Þess má geta að þau börn sem fengu hvað mestan jákvæðan stuðning 

frá systkinum sínum voru þau sem voru komin lengst á hljóðfærin. Þau börn áttu líka 

stuðningssömustu foreldrana og því gæti verið að systkini þessara barna hafi verið að 

herma eftir hegðun foreldra sinna með því að hjálpa þeim í náminu og hvetja þau áfram. 

Þannig hafa systkinin einnig tekið þátt í að halda utan um nám barnanna. Þó að börn úr 

hópnum sem var styttra kominn eða gekk illa í námi hafi byrjað að læra á hljóðfæri til að 

herma eftir eldra systkini þá hefur það lítið að segja ef foreldrarnir fylgja ekki náminu 

eftir með stuðningi og hvatningu.  
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Kennarar 

Í Leverhulme-verkefninu voru kannaðir fjórir þættir sem varða fyrsta og núverandi eða 

síðasta kennara þessa 257 tónlistarnemenda sem tóku þátt í rannsókninni. Í fyrsta lagi 

voru börnin spurð að því hvaða persónueiginleika þau töldu kennara sín hafa, kannað var 

hvaða áhrif kyn hafði á skoðun nemandanna á kennurum sínum, hversu oft nemendur 

skiptu um kennara og hvers vegna, og í hvaða hlutfalli kennslan fór fram í hópum eða í 

einkakennslu. Í ljós kom að það var mikill munur á áliti barnanna á kennurum eftir 

getuhópum. Þau sem náð höfðu langt og gekk betur í náminu voru líklegri en börnin sem 

gekk verr í náminu til að líta á fyrsta kennarann sinn sem vinalegan, afslappaðan og 

hvetjandi. Þau töluðu einnig um síðasta eða núverandi kennara sem fagmannlegan, bæði 

sem kennara og tónlistarmann. Börnin sem höfðu gefist upp í náminu gerðu engan 

greinarmun á kennurum sínum sem annað hvort vinalegum eða fagmannlegum. Þar sem 

rannsóknin er byggð á huglægu mati og minningum barnanna um kennarana þá er 

ómögulegt að fullyrða hvernig persónueinkenni þeir höfðu í raun. Þó ályktuðu höfundar 

að persónuleg einkenni fyrsta kennara eins og að vera hlýlegur og vinalegur skipta höfuð 

máli en síðan eftir því sem nemandinn eldist og nær lengra þá fara fagmannleg einkenni, 

eins og að kennarinn sé góður að spila á hljóðfærið að skipta meira máli (Davidson, 

Howe og Sloboda, 2007). Sloboda og Howe (1991) fengu svipaðar niðurstöður í 

viðtalsrannsókn sinni á 42 nemendum þ.e. kennararnir gerðu kennslustundirnar 

skemmtilegar og þeir sýndi vel áhuga sinn bæði á nemandanum og á tónlistinni. Sosniak 

fékk þær niðurstöður í sinni rannsókn árið 1985 að nemendur hlökkuðu til að fara í tíma 

til fyrstu kennara sinna því þeir gerðu kennslustundirnar skemmtilegar, ýttu undir áhuga 

hjá þeim og voru mjög hvetjandi. Kennslan gekk frekar út á það að skemmta sér og kanna 
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möguleika hljóðfærisins en að ná einhverjum stigum eða markmiðum. Fyrstu kennarar 

þessara barna voru líka gjarnan vinur foreldra eða einhver úr hverfinu og ekki svo miklir 

tónlistarmenn sjálfir, frekar en kennarar við virta tónlistarskóla. Allir píanistarnir upplifðu 

svipað augnablik í náminu í kringum unglingsárin þar sem nám þeirra hætti að snúast um 

það að leika sér á hljóðfærið og hafa gaman í kennslustundum og fór að snúast um að ná 

lengra tónlistarlega séð. Þeir fundu allt í einu miklar framfarir hjá sér og urðu helteknir af 

því að ná lengra. Á þessu tímabili fór að skipta meira máli að hafa vel virtan kennara sem 

var þekktur bæði sem kennari og fyrir hæfni á hljóðfærið (Sosniak, 1989). Hvað áhrif 

kyns barnanna varðar á áliti þeirra á kennurum í Levererhulme verkefninu þá virtust 

drengir frekar tala um fyrstu og síðustu kennara sína sem ýtna. Þetta átti aðallega við 

börnin sem náð höfðu lengst í náminu. Rannsóknin gefur því til kynna að það sé meira ýtt 

á efnilega stráka en efnilegar stelpur. Hvað varðar kennaraskipti þá skiptu allir hópar 

oftar um kennara en hópur þeirra sem gáfust upp í náminu eða að meðaltali 2,5 sinnum. 

Af þessu álykta höfundar að það að skipta um kennara geti komið sér vel fyrir 

tónlistarþroska barna. Fyrir utan búferlaflutninga þá var leit að betri kennara algengasta 

ástæðan fyrir kennaraskiptum. Að lokum kom í ljós að þau börn sem náðu lengra og voru 

efnilegri voru í einkakennslu á meðan tveir neðstu getuhóparnir voru aðallega í 

hóptímum. Af því álykta höfundar að ef barn á að ná langt í tónlistarnámi þá sé betra fyrir 

það að vinna með kennara í einkatímum frekar en í hóp (Davidson, Howe og Sloboda, 

1997).  

 Væntingar kennara til nemenda sinna hafa mikið að segja hvað varðar kennsluna 

sem barnið fær frá kennaranum. Ef kennarinn telur barnið vera efnilegt þá er hann líklegri 

til að leggja frekar krefjandi verkefni fyrir barnið og hvetja það áfram svo það nái að 
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ljúka verkefnunum. Ef kennari hefur litlar væntingar til nemanda síns þá er líklegra að 

hann leggi ekki eins krefjandi verkefni fyrir barnið og hvetji það ekki eins mikið áfram og 

hann myndi annars gera. Margar rannsóknir hafa gefið til kynna að það er hægt að auka 

líkur á góðri kennslu og þar með góðum árangri barns með því einu að gefa kennaranum 

rangar upplýsingar um barnið þar sem segir að það sé efnilegra eða betur gefið en það í 

raun og veru er (Rosenthal og Jacobson, 1968). 

 Í rannsókn Sosniak (1985) kemur fram að þegar á unglingsár var komið og ungu 

píanistarnir farnir að ná ákveðnu valdi á hljóðfærið þá fóru kennaranir að eyða meiri tíma 

í nemendur sína, umfram þær kennslustundir sem þeir fengu borgað fyrir að kenna. Þeir 

bentu nemendunum á keppnir, áheyrnarprufur og námskeið og eyddu miklum aukatíma í 

að undirbúa þá fyrir slíkt. Þeir fóru jafnvel með nemendum sínum á þessa atburði 

(Sosniak 1989). 

 Það má segja að formlegt tónlistarnám skiptist í tvennt, kennslustundir með 

kennara og síðan æfingu þar sem nemandinn þjálfar sig út frá því sem fram hefur farið í 

kennslustundum. Hér á eftir verður rætt um æfingu og mikilvægi hennar í tónlistarnámi. 

Æfing 

Það eru til margar rannsóknir sem sýna fram á að í tónlistarnámi eins og í svo mörgu öðru 

þá gildir reglan um að „æfingin skapi meistarann”. Í rannsókn sem Ericsson, Krampe og 

Tesch-Römer (1993) framkvæmdu á fiðlunemendum við tónlistarháskóla í Berlín kom 

fram að þeir nemendur sem voru úr hópi þeirra sem töldust framúrskarandi höfðu um 21 

árs aldur æft sig að meðaltali í tvisvar sinnum fleiri klukkustundir en meðalnemendur, 

eða í 10.000 klukkustundir á móti 5000. Af þessu er ályktað að það séu bein tengsl á milli 
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formlegrar þjálfunar og árangurs í tónlistarnámi. Þetta á ekki einungis við um tónlist 

heldur öll þau svið sem hægt er að afla sér sérfræðikunnáttu í, allt frá líkamlegum sviðum 

eins og sundi, að andlegum sviðum eins og skák auk þeirra sem sameina hvort tveggja 

eins og til dæmis tónlist. Með þessa rannsókn að leiðarljósi könnuðu Davidson og félagar 

hversu mikið viðmælendur sínir í Leverhulme-verkefninu höfðu æft sig frá byrjun náms. Í 

ljós kom að það var gríðarlegur munur á milli hópa, til dæmis má nefna að þeir sem 

höfðu náð langt og voru komnir í sérstaka tónlistarskóla fyrir hæfileikarík börn höfðu æft 

sig um fjórum sinnum meira en þeir sem höfðu náð styst án þess þó að hætta námi. Þessi 

munur var augljós snemma í námi nemendanna, á innan við tveimur árum eftir að þeir 

höfðu byrjað námið og sást allt niður í sex ára aldur. Um tólf ára aldur var hópur 

framúrskarandi nemenda farinn að æfa sig um átta sinnum meira en hópur þeirra sem að 

lokum duttu úr náminu eða í tvær klukkustundir á móti 15 mínútum. Í þessari sömu 

rannsókn fundu rannsakendur út að til að ná ákveðnum stigum í tónlistarnáminu þá þurftu 

allir nemendur, sama hvaða getuhópi þeir tilheyrðu, að æfa sig jafn mikið, þ.a.e.s. það tók 

alla jafnmargar klukkustundir að æfa sig fyrir hvert stig. Af þessu drógu rannsakendur þá 

ályktun að ástæðan fyrir velgengni sumra var ekki sú að þeir lærðu hraðar en hinir heldur 

að þeir æfðu sig meira, luku því fyrr viðeigandi fjölda klukkustunda af æfingu sem þurfti 

fyrir hvert stig og tóku fram úr þeim sem æfðu sig minna. Einnig kom í ljós að enginn 

þeirra sem æfðu sig að meðaltali í tvær klukkustundir á dag féllu á stigsprófum eða 

drógust aftur úr hinum (Sloboda, 2005, bls. 275-296). Það kom rannsakendum verulega á 

óvart að þeir nemendur sem sköruðu fram úr höfðu stundað hvað minnsta formlega 

æfingu af öllum hópunum í byrjun náms. Þó var margt sem benti til þess að þessi börn 

höfðu ekki eytt minni tíma í að spila á hljóðfærin, heldur hafði þeirra þjálfun einkennst af 
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leik og því að kanna möguleika hljóðfærisins, til dæmis með tónspuna á meðan hinir 

hóparnir fengu formlega afreksmiðaða þjálfun (Sloboda, 2005, bls. 265-273). 

 Það er ekki auðvelt fyrir manneskju að ná 10.000 klukkustundum í æfingu fyrir 21 

árs aldur eins og sumir fiðluleikararnir í rannsókn Ericsson og félaga. Til að ná slíku 

þyrftu nemendurnir að æfa sig í tvo tíma á dag, alla daga ársins í fjórtán ár. Þess má geta 

að algengasta mynstrið á æfingu hjá tónlistarnemendum sem ná langt er að í byrjun náms 

æfa þeir sig í um 15-30 mínútur á dag en auka það svo jafnt og þétt þangað til þeir eru 

komnir upp í 4-6 klukkustundir á dag um 21 árs aldur. Í Leverhulme-verkefninu kom í 

ljós að þeir nemendur sem höfðu náð lengst og æft sig mestu gerðu það þó ekki endilega 

eins reglulega og ætla mætti, þeir æfðu sig mest fyrir tónleika og aðra slíka viðburði en 

minnst þegar þeir voru í fríi frá skólanum. Þó dreifðist æfing þeirra reglulegar á milli 

vikna en hjá hinum (Sloboda, 2005, bls. 275-296).  

 Það eru til nokkrar rannsóknir sem gefa til kynna að hvað varðar tónlist þá gæti 

þurft mikið meira en þessar 10.000 klukkustundir til að ná sérfræðikunnáttu. Píanistarnir í 

áðurnefndri rannsókn Sosniak (1985) byrjuðu ekki að starfa sem atvinnu konsertpíanistar 

fyrr en eftir að meðaltali 17 ára nám. Þess má geta að hvað varðar tónlist þá er ekki nóg 

að uppfylla þessar 10.000 klukkustundir til að verða framúrskarandi tónlistarmaður 

heldur þarf að viðhalda tækninni og geta tónlistarmenn því ekki hætt að æfa sig á meðan 

þeir ætla sér að að starfa í faginu. Í rannsókn sem gerð var á atvinnupíanóleikurum kom í 

ljós að þeir höfðu æft sig í allt að 60.000 klukkustundir frá því þeir voru í námi og á ferli 

sínum sem atvinnupíanóleikarar (Krampe og Ericsson, 1996).  

 Þær rannsóknir sem hér að ofan eru nefndar eru góðar vísbendingar um að 

framúrskarandi einstaklingar ná eins langt og þeir gera af því þeir æfa sig meira en aðrir 
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og tileinka lífi sínu tónlistinni. Þrátt fyrir það er algengt viðhorf í vestrænu samfélagi að 

framúrskarandi fólk, og þá ekki bara á sviði tónlistar, nái eins langt og það gerir því það 

hefur einhverja meðfædda hæfileika og þurfi jafnvel að vinna minna til að tileinka sér 

vald á tónlistinni en aðrir (Sloboda, 2005, bls. 275-296). Sem mótrök við 10.000 

klukkustunda kenningu Ericsson og félaga myndu margir eflaust nefna ýmis undrabörn í 

tónlist eins og Wolfgang Amadeus Mozart en hann samdi sína fyrstu sinfóníu aðeins átta 

ára gamall. Dan Levitin kom með góð rök með 10.000 klukkustunda kenningunni í bók 

sinni This is your brain on music. Þar kemur fram að það getur verið að Mozart hafi náð 

10.000 klukkustundum fyrir átta ára aldur. Hann hefur þá þurft að æfa sig frá 2 ára aldri í 

32 klukkustundir á viku þangað til hann var átta ára. Miðað við að faðir hans, sem var 

talinn einn besti tónlistarkennari í Evrópu á þessum tíma, var mikill harðstjóri þá getur 

vel verið að Mozart hafi náð 10.000 klukkustundum af æfingu, jafnvel þó það séu ekki til 

nákvæmar heimildir um æfingatíma hans. Einnig veltir Levitin því fyrir sér hvort þessi 

fyrsta sinfónía Mozarts hafi verið meistaraverk eða hvort við höfum aðeins áhuga á henni 

af því að átta ára gamalt barn samdi hana. Hann spyr hvort við hefðum nokkurn áhuga á 

þessari sinfóníu ef barnið sem samdi hana hefði ekki verið Mozart og bendir á að þau 

verk sem virkilega eru talin meistaraverk samdi hann þegar hann var eldri og þá án efa 

búinn að ná 10.000 klukkustundum í æfingu (Levitin, 2006, bls. 189-216). Þess ber að 

geta að faðir Mozarts, Leopold, var virkt tónskáld á sínum tíma og hafði mikinn ávinning 

af því að markaðssetja hinn unga snilling. Hann gæti því vel hafa aðstoðað son sinn við 

að semja sinfóníuna. Undrabörn (e. prodigies) eru skilgreind þannig að þau hafa náð að 

tileinka sér tækni eða þekkingu, sem venjulega eru bara á valdi fullorðinna einstaklinga 

sem hafa mikla þjálfun, fyrir tíu ára aldur (Morelock og Feldman, 2000). Mozart var án 
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efa undrabarn. Þrátt fyrir að hann hafi dáið fyrir aldur fram, aðeins 35 ára, þá náði hann 

valdi á tónlistinni sem fáir, ef einhver, hafa getað leikið eftir. Rökin sem Levitin kemur 

með í bók sinni eru einfaldlega þau að hann varð ekki svona hæfur án þess að æfa sig. 

 Magn æfingar eitt og sér segir ekki endilega til um hversu langt einstaklingur 

muni ná í tónlistarnámi. Tveir einstaklingar gætu eytt jafnmiklum fjölda klukkustunda í 

æfingu í jafn mörg ár en samt ekki náð jafn langt. Gæði æfingar skiptir miklu máli og það 

er ekki sama hvernig er æft. Til að ná sérfræðikunnáttu í tónlist þarf einstaklingurinn að 

helga sig æfingum í hæsta gæðaflokki. Það er nauðsynlegt að nemandinn fái verkefni sem 

er aðeins yfir hans getu en með nokkurra klukkustunda einbeittri æfingu, endurtekningum 

og jafnvel ráðleggingum frá kennara þá ætti nemandanum að vera mögulegt að ná valdi á 

verkefninu. Einbeiting skiptir mjög miklu máli þegar kemur að æfingu því ef nemandi 

einbeitir sér ekki, heldur spilar bara í gegnum tónlistina og veitir smáatriðum enga 

sérstaka athygli þá er ólíklegt að hann bæti sig. Þvert á móti eru líkur á að hann geti 

þjálfað t.d. galla í tækni með því að veita þeim ekki athygli og gera ekki tilraunir til að 

leiðrétta þá (Ericsson, 2006). Grape og fleiri gerðu rannsókn árið 2003 á 16 söngvurum, 

þar af voru átta söngvarar sem höfðu náð atvinnumannastigi en átta sem töldust vera 

áhugamenn. Í ljós kom að áhugamennirnir litu á söngtíma sem góða útrás fyrir 

tilfinningar á meðan atvinnusöngvararnir fylltust einbeitingu, litu afreksmiðað á söngtíma 

og reyndu markvisst að bæta sig (Grape, Sandgren, Hansson, Ericsson, og Theorell, 

2003). Þetta gæti einmitt verið það sem gerir að verkum að sumir ná lengra þrátt fyrir jafn 

mikla æfingu. Ef nemandinn tekst á við krefjandi verkefni þegar hann æfir sig, heldur 

einbeitingu og veitir smáatriðum mikla athygli í staðinn fyrir að renna bara hugsunarlaust 

í gegnum tónlistina þá bætir hann sig frekar. Að sjálfsögðu skiptir skapgerð nemandans 
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hvað snertir gæði æfingar miklu máli en áhugi, sýn hans á eigin getu og markmið sem 

hann setur sér hafa mikið að segja um hversu mikið nemandinn leggur sig fram og 

hvernig hann æfir sig. Þessir þættir verða ræddir nánar síðar. 	  

	   Það eru tengsl á milli hvíldar á milli æfingatíma og hversu langt einstaklingurinn 

nær í náminu. Það tekur mikið á bæði líkamlega og andlega að æfa stíft á eitthvað 

hljóðfæri og er því nauðsynlegt fyrir nemendur að jafna sig á milli æfinga. Ef nemandi 

æfir of stíft og fær ekki næga hvíld getur hann bæði farið að finna til líkamlegra 

óþæginda eins og eymsla í baki eða vöðvum og andlegra kvilla eins og áhugaleysis. Bestu 

fiðluleikararnir í rannsókn Ericsson og félaga æfðu sig sjaldan lengur en í eina til eina og 

hálfa klukkustund í einu. Þeir æfðu sig þó mjög reglulega, alltaf á sama tíma á morgnana 

en eyddu síðan eftirmiðdeginu í að hvíla sig og voru líklegri en hinir til að fá sér blund að 

degi til. Líkamleg og andleg geta einstaklinga til að æfa sig er takmörkuð og því er 

nauðsynlegt að fá góða hvíld á milli æfinga. Það ætti að varast að æfa sig of mikið miðað 

við getu og nauðsynlegt er að byggja upp úthald, frekar en að demba sér í miklar æfingar 

sem getur leitt til þess að manneskjan gefist upp (Ericsson, Krampe og Tesch-Römer, 

1993). Það hentar ekki endilega öllum að helga sig tónlistinni með þessum hætti og æfa 

sig í marga tíma á dag. Til þess þarf einbeitingu og sjálfsaga en hér á eftir verður fjallað 

um nokkur skapgerðareinkenni sem.hafa áhrif á það hvaða sýn nemandinn hefur á getu 

sína, hversu þung markmið hann setur sér og hvernig hann bregst við mistökum. 
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Skapgerð 

Skapgerð nemanda getur haft gríðar mikil áhrif á frammistöðu hans í námi. Það sem er 

kannski grundvallaratriði þegar kemur að tónlistarnámi, sem og öðru námi, er áhugi. Ef 

barnið hefur ekki áhuga á því sem það er að gera þá skortir það hvata til að haldast í 

náminu og til að læra og æfa sig. Þá mun því augljóslega ekki fara eins mikið fram og 

öðrum nemendum sem hafa brennandi áhuga á náminu og eyða þess vegna mun meiri 

tíma í námið og vinna að því af heilum hug. Hér á eftir verða nokkrir hlutir reifaðir sem 

sem skipta miklu máli hvað varðar skapgerð barna í tónlistarnámi . 

 Það getur verið munur á því hvaða sýn börn hafa á hverskonar getu, eins og til 

dæmis vitsmunalega eða tónlistarlega. Dweck o.fl. sýndu fram á að sum börn trúa því að 

geta sé eiginleiki sem ólíklegt er að breytist (e. fixed trait), algengt viðhorf hjá þeim er 

t.d. „Ég get þetta”, „Ég kann á píanó” eða „Ég er léleg í stærðfræði” og líta svo á að því 

verði ekki breytt. Þau eru viðkvæmari fyrir mistökum og líklegri til að gefast upp þegar 

koma upp vandamál. Þau börn sem trúa því að vitsmunaleg geta sé ástand sem sé hægt að 

bæta með því að læra og æfa sig (e. melleable) eru líklegri til að gefast ekki upp og halda 

áfram jafnvel þó þeim mistakist. Dweck og félagar lögðu til að sýn einstaklings á getu, 

hvort hún er eiginleiki eða ástand, hefur áhrif á það hverskonar markmið hann setur sér. 

Börn sem trúa því að geta sé óbreytanleg einbeita sér frekar af því hvaða álit aðrir hafa á 

getu þeirra og velja sér verkefni með það í huga að sanna hvað þau eru klár eða t.d. góð 

að spila á píanó. Önnur börn, sem líta svo á að geta sé breytanleg með vinnu og þjálfun 

velja sér frekar verkefni með það að markmiði að verða betri, gera betur en síðast. Þessi 

sýn á getu er einnig talin hafa áhrif á aðferðir sem börn nota í námi. Þau sem trúa að geta 

sé breytileg eru líklegri til að hafa það að markmiði að læra, nota góðar aðferðir til þess 
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og sýna sjálfum sér umburðalyndi þegar þeim mistekst á meðan önnur börn hugsa meira 

um útkomuna og finna til vonleysis þegar þeim mistekst (Austin, Renwick og 

McPherson, 2006).   

 Rannsókn var gerð á 51 börnum rétt áður en þau fóru í sína fyrstu tónlistartíma og 

svo aftur þegar þau höfðu verið í náminu í eitt ár. Margskonar próf voru lögðu fyrir 

börnin þar sem könnuð var vitsmunaleg og tónlistarleg geta barnanna en að auki voru 

könnuð viðbrögð þeirra við mistökum. Börnin fengu verkefni sem þau gátu leyst nokkuð 

auðveldlega í tvö skipti en síðan létu rannsakendur þau leysa þriðja verkefnið sem var 

sambærilegt þeim fyrri, en sáu til þess að börnunum mistækist að leysa það. Þegar börnin 

voru látin leysa fjórða verkefnið kom í ljós að sum þeirra lögðu meira á sig en áður og 

gátu þannig leyst verkefnið og bætt sig og sýndu þar af leiðandi úthaldsviðbrögð (e. 

master orientation). Hin lögðu sig minna fram en áður og jafnvel gáfust upp, sýndu 

vanmáttarviðbrögð (e. helpless orientation). Þess má geta að enginn munur var á milli 

hópanna þegar niðurstöður úr fyrsta verkefninu voru bornar sama en börnin sem sýndu 

vanmáttarviðbrögð voru með betri útkomu úr öðru verkefninu en verri útkomu í því 

fjórða. Þau hafa þá verið full sjálfstrausts þegar þau leystu annað verkefnið þar sem þeim 

hafði tekist að leysa það fyrsta en af því þeim mistókst að leysa þriðja verkefnið þá gekk 

þeim illa að leysa það síðasta. Af þessu ályktuðu höfundar að vitsmunaleg geta hefur ekki 

ein og sér áhrif á frammistöðu barna á tónlistarprófum heldur hafa skapgerð og 

hugarástand barnsins meðan á prófi stendur líka mikil áhrif. Þetta próf var vel nothæft til 

að spá fyrir um framfarir barnanna í tónlistarnáminu á þessu ári sem leið á milli í 

rannsókninni en vitsmunalegu og tónlistarlegu prófin höfðu mjög lítið að segja (O´Neill 

og Sloboda, 1997; Sloboda, 2005, bls. 297-316). 
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 Ástæður sem nemendur gefa fyrir slæmum eða góðum árangri hafa áhrif á það 

hvernig þeir leysa verkefni í námi. Asmus gerði rannsókn árið 1986 sem hann byggði á 

kenningu Weiners um að ástæður fyrir velgengi í því að leysa verkefni væru fjórar, þ.e. 

geta, þyngd verkefnis, hvað er lagt í það og heppni. Geta og hvað er lagt í verkefnið eru 

flokkuð sem innri ástæður (e. internal) og stöðugar, þær koma frá manneskjunni sjálfri en 

hinar tvær, heppni og þyngd verkefnis, sagði hann vera ytri ástæður (e. external) og 

óstöðugar, þ.e. nemandinn hefur ekki stjórn á þeim (Olsson, 2007). Í rannsókninni komst 

Asmus að því að það var mikill munur á skoðunum þeirra sem reyna einstaklega mikið á 

sig (e. overachievers) og þeirra sem reyna lítið á sig (e. underachievers). Þeir sem reyna 

mikið á sig urðu stoltari af sjálfum sér þegar vel gekk en þeir sem reyna lítið á sig, sem 

sögðu lélegan árangur vera vegna skorts á getu og áttu erfitt með að trúa að þeir næðu 

markmiðum sínum. Þeir sem leggja mikið á sig tóku frekar að sér verkefni sem voru í 

meðallagi erfið en hinir áttu það til að taka að sér verkefni sem voru annaðhvort allt of 

erfið eða allt of létt. Í 80 % tilfella sögðu viðmælendur ástæður fyrir góðum og slæmum 

árangri vera innri ástæður og stöðugar en þó var algengara að góður árangur væri skýrður 

með innri og stöðugum ástæðum á meðan slæmur var úskýrður með ytri og óstöðugum 

(Asmus, 1986).  

 Einstaklingsbundnir hvatar (e. intrapersonal catalysts) sem stuðla að 

tónlistarþroska skiptast í fimm þætti, bæði andlega og líkamlega sem erfast að hluta 

(Gagné, 2005). Þessir þættir eru: hvati (e. motivation), vilji (e. volition), sjálfsstjórn (e. 

self-management), persónuleiki og líkamlegir eiginleikar (e. physical characteristics). 

Hvati hjálpar börnum að sanka að sér fróðleik og hæfni sem er nauðsynleg til að ná langt 

í tónlistarnámi. Börn með mikinn hvata til ná ákveðnum árangri sækjast í verkefni sem 
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eru hvorki of erfið né of auðveld og þau eru sífellt að leita leiða til að bæta sig og ná 

lengra. Hvati hefur bæði áhrif á það hversu vel barni tekst að leysa ákveðin verkefni og 

einnig á það hversu mikinn tíma það er tilbúið að eyða í það. Vilji hefur áhrif á það 

hversu mikið barnið er tilbúið að helga sig tónlistarnáminu. Vilji hjálpar barninu líka að 

einbeita sér að ákveðnum verkefnu og að láta utanaðkomandi truflanir, hindranir eða 

leiða (e. boredom) ekki trufla sig. Sjálfsstjórn hjálpar nemandanum að hafa stjórn á eigin 

námi og að einbeita sér að ákveðnum verkefnum tímum eða jafnvel dögum saman, 

jafnvel þrátt fyrir að hann sé þreyttur eða illa upplagður. Sloboda skiptir þeim sem gefast 

upp á námi í þrennskonar hópa. Fyrsta hópnum lýsir hann þannig að þeir hafa önnur 

áhugmál og eru því ekki tilbúnir að leggja á sig þá vinnu sem tekur að vera í 

tónlistarnáminu og eru sáttir við að hætta. Annar hópurinn hættir þegar þau átta sig á því 

að foreldrar þeirra hafa lagt meira á sig fyrir tónlistarnám þeirra en þau hafa gert sjálf og 

sjá að þau hafa aldrei í raun helgað sig tónlistinni. Á meðal þeirra nemenda sem haldast í 

námi og skara hvað mest fram úr eru þeir nemendur sem eru með mestan sjálfsaga eða 

sjálfsstjórn og eru tilbúnir til að helga sig náminu (Sloboda, 2005, bls. 297-316). 

Persónuleiki barna hefur mikið að segja um það hvernig þau læra, hverju þau veita 

athygli og á hverju þau hafa áhuga. Næmni barna með einstaka tónlistargetu er oftar en 

ekki mun meiri en annarra barna. Sýnt hefur verið fram á yfirburði þeirra á eftirfarandi 

sviðum: hreyfigetu, vitsmunum, skynjun, ímyndunarafli, og tilfinningum. Þessi 

áðurnefnda næmni þeirra er talin stuðla að áráttukenndum áhuga á t.d. ákveðinni 

tónlistarstefnu, tónskáldi eða hljóðfæri. Þrátt fyrir mikinn þroska á einhverjum þessara 

sviða þá geta þessi börn verið með mjög skertan þroska á öðrum sviðum líkamlega, 

félagslega og tilfinningalega. Að auki geta þau þróað með sér of miklar væntingar til 
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sjálfs sín vegna hárrar getu sinnar sem verður til þess að þau verða óþarflega gagnrýnin á 

sjálf sig, finna fyrir streitu og gefast jafnvel upp (Coleman og Cross, 2000). Fimmti og 

síðasti þátturinn sem Gagné nefnir eru líkamlegir eiginleikar. Líkamsbygging og til 

dæmis stærð handa geta haft áhrif á það hvaða hljóðfæri barnið fer að læra á og einnig 

hvaða tónlist það er látið læra (McPherson og Williamon, 2006). 

 Markmið sem nemandi setur sér sjálfur geta verið bæði of auðveld og of erfið eins 

og áður hefur komið fram en erfiðleikastig markmiða getur skipt miklu máli. 

Csikszentmihalyi setti fram kenningu um flæði (e. flow theory) þar sem kemur fram að 

flæði á sér stað þegar jafnvægi er á milli þess hversu erfið markmið eintaklings eru og 

getu hans. Börn sem annað hvort setja sér sjálf eða eru látin setja sér of há markmið sem 

eru ekki í takt við getu þeirra geta fundið fyrir miklum kvíða og þar af leiðandi 

áhugaleysis gagnvart náminu. Börn sem setja sér eða eru látin setja sér of auðveld 

markmið, sem eru langt undir þeirra getu gætu fundið fyrir leiða þar sem námið hættir að 

vera krefjandi og finna þá fyrir áhugaleysi. Á þessu þarf að vera jafnvægi og nemendur 

þurfa að hafa markmið sem eru raunhæf miðað við getu þeirra. Við það að ná 

markmiðum sínum sem tók ákveðna vinnu að ná styrkist sjálfsmynd nemandans og trú 

hans og eigin getu, þá eykst áhugi og hvati til að halda áfram í námi (Austin, Renwick og 

McPherson, 2006).  
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Samantekt 

Allar þær rannsóknir sem hér hafa verið ræddar gefa til kynna að tónlistarhæfileikar eru 

ekki eitthvað sem fólk fæðist með heldur öðlast það hæfileika með námi og þjálfun. 

Erfðir gefa einstaklingnum grunn sem hann getur byggt á með æfingu og námi. Barn 

fæðist með ákveðna blöndu af fjórum grundvallar eiginleikum, vitsmunalega getu, 

sköpunargáfu, félagsgetu og skyn- og hreyfigetu, sem geta stuðlað að því að það nái valdi 

á tónlist. Umhverfið sem barnið elst upp í skiptir miklu máli en foreldrar, kennarar og 

systkini eru helstu áhrifaaðilar á yngri árum barnsins. Það er mikilvægt að nemandinn búi 

í umhverfi sem dregur úr kvíða og ýtir undir persónulegan þroska. Hlutur foreldra í 

tónlistarnámi er veigamikill en þær rannsóknir sem voru ræddar hér að framan sýna fram 

á að foreldrar þeirra barna sem ná að tileinka sér tónlist styðja börnin sín í námi, hvetja 

þau áfram, hrósa, hjálpa til og breyta jafnvel eigin lífi til að stuðla að betra umhverfi fyrir 

tónlistarnemandann. Námið má ekki vera of afreksmiðið á fyrstu árum barnsins í 

tónlistarnámi þar sem slíkt getur valdið kvíða en nám þar sem áhersla er lögð á hið 

fagurfræðilega við tónlist virðist viðhalda áhuga betur. Mikilvægt er að kennarar barna 

séu á fyrstu árum þeirra í náminu skemmtilegir og myndi góð tengsl við nemandann en 

eftir því sem nemandinn eldist og þroskast þá fer að skipta meira máli að kennarinn sé 

fagmaður á sínu sviði, frekar en skemmtilegur. Æfing er einn mikilvægasti hlutinn við 

tónlistarnám þar sem margar rannsóknir sýna að þeir sem ná langt æfa sig meira en hinir. 

10.000 klukkustunda reglan er gott viðmið en algengt er að það taki meiri æfingu til að ná 

á það stig að vera atvinnu tónlistarmaður og viðhalda þeirri getu. Það skiptir máli hvernig 

er æft en á fyrstu árum ævinnar en nauðsynlegt að nemandinn fái að leika sér á hljóðfærið 

og kanna möguleika þess. Sýn nemandans á eigin getu getur haft mikil áhrif á það hvaða 
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markmið hann setur sér, hvaða trú hann hefur á sjálfan sig og hvernig hann bregst við 

mistökum. Sumir gefast upp þegar upp koma vandamál en aðrir virðast finna hjá sér hvöt 

til að leggja ennþá meira á sig og bæta sig.  

Niðurstaða þessarar umfjöllunar er sú að er ekki til einhlít uppskrift að því að ná langt í 

tónlist en þeir þættir sem hér hafa verið ræddir ættu að gefa góða hugmynd um hvaða 

þættir hafa áhrif á ferlið sem mótar tónlistarmenntaða einstaklinga.   
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